
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ

 
Αρ. Φακ.: Κ.Π.ΙΙ/ix                                                           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αρ. Φαξ:   367965                                                                ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
Αρ. Τηλ.:   306365                                                                  ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α. 
                                                                                                1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ  
 

 
29 Ιανουαρίου 1997 

 
Ερµηνευτική Εγκύκλιος 31 
 
 
Όλους τους λειτουργούς, 

 
Φάρµακα 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο (ix) του Παραρτήµατος ΙΙ του Ν.246/90 υπόκειται στο 
µηδενικό συντελεστή: 
 
Η παράδοση φαρµάκων: 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος στον όρο «φάρµακα» 
περιλαµβάνονται µόνο προϊόντα ή σκευάσµατα που δυνάµει της περί 
Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων Καταναλώσεως Νοµοθεσίας ταξινοµούνται ως 
φάρµακα. 

 
Στο Κεφάλαιο 30 του ∆ασµολογίου κατατάσσονται γενικά τα φαρµακευτικά προϊόντα.  Τα 
φάρµακα του µηδενικού συντελεστή κατατάσσονται σε δύο κλάσεις: 
 
30.03 Φάρµακα (µε εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) 

που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα µεταξύ τους, 
παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά 
που δεν παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ούτε και είναι συσκευασµένα 
για τη λιανική πώληση. 

 
Αυτή η κλάση καλύπτει φαρµακευτικά παρασκευάσµατα που χρησιµοποιούνται γα την 
εσωτερική ή εξωτερική θεραπεία ή πρόληψη ανθρώπινων ή ζωικών ασθενειών.  Τα 
παρασκευάσµατα αυτά είναι το αποτέλεσµα της ανάµειξης δύο ή περισσότερων ουσιών.  
Όµως, αν είναι κατασκευασµένα για να διαιρούνται σε δόσεις ή υπό µορφή ή µε 
συσκευασία λιανικής πώλησης, ταξινοµούνται στην κλάση 30.01. 

 
30.04 Φάρµακα (µε εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) 

που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, 
παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που 
παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα για τη λιανική 
πώληση. 

 
Αυτή η κλάση καλύπτει φάρµακα που αποτελούνται από αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα 
προϊόντα, νοουµένου ότι είναι: 
 
• Κατασκευασµένα για να διαιρούνται σε δόσεις ή υπό µορφή χαπιών, αµπούλων, 

καψούλων, σταγόνων, παστίλιων, ή σε φακελάκια σκόνης, έτοιµα για να ληφθούν ως 
µόνες δόσεις για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, ή 
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• Σε συσκευασία λιανικής πώλησης για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, δηλ. 

προϊόντα τα οποία, λόγω της συσκευασίας τους και κυρίως των οδηγιών χρήσεως, 
πωλούνται απευθείας στους χρήστες χωρίς ανασυσκευασία. 

 
Περισσότερη καθοδήγηση για δασµολογική κατάταξη των φαρµάκων υπάρχει στις 
Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που εκδίδει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τελωνείων. 
 
Θετικός συντελεστής 
 
Τα υπόλοιπα φαρµακευτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 30, όπως εκχυλίσµατα αδένων ή 
άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης κατασκευασµένες για θεραπευτικούς 
σκοπούς, τοξίνες, αντιδραστήρια, αντισυλληπτικά κλπ, υπάγονται στο θετικό συντελεστή. 
 
Όµως: 
 
• Η παράδοση αίµατος ανθρώπου, που κατατάσσεται στην κλάση 30.02, εξαιρείται από 

το Φ.Π.Α. 
 
• Η παράδοση εµβολίων για την ιατρική και κτηνιατρική, που κατατάσσονται κι αυτά στην 

κλάση 30.02, υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή µε βάση την παράγραφο (xix). 
 
Εξάλλου, άλλα προϊόντα που δεν κατατάσσονται στο κεφάλαιο 30, όπως αντιβιοτικά και 
βιταµίνες για µη λιανική πώληση, βότανα, ορµόνες, αντιδραστήρια για αναλύσεις, 
«θεραπευτικά» σιαµπού και κρέµες ακµής, αντισηπτικά, αµιγή χηµικά στοιχεία ή αµιγείς 
καθορισµένες χηµικές συστάσεις, ένζυµα, αιθέραια έλαια κλπ. Υπάγονται και αυτά στο 
θετικό συντελεστή. 
 
 
 
 
                                                                                               (Μ.Μιλτιάδου) 
                                                                                            για Έφορο Φ.Π.Α. 
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